
 
 
 
Pytania i odpowiedzi, 17.03.2020 r.  
Cz. I 
 
Dotyczy zapytania ofertowego nr 04/POIR/CBR/2020 „Wykonanie adaptacji pomieszczeń w ramach 
utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce Makarony 
Polskie SA – cz. IV (wykonanie części budowlanej – ETAP I)" 
 
 
1.            W projekcie, w opisie sufitów podwieszanych jest zapis: „Dodatkowo w  
jednym z pomieszczeń laboratoryjnych należy cześć kasetonów wykonać jako lustrzane poprzez 
przymocowanie do kasetonów luster nieszklanych (np.   
akrylowych) lub wykonać część kasetonów z materiału z powłoką lustrzaną.” - proszę o informację 
dotyczącą ilości. 
Od. 1 Zgodnie z PW oraz rysunkiem PW-A-08 jest 4 szt. kasetonów pokrytych lub wykonanych z lustra 
nie szklanego ( np. lustro akrylowe) 
 
2.            Proszę o zamieszczenie wykazu stolarki i ślusarki, dotyczącego etapu  
I. Ilości podane w przedmiarze nie zgadzają się z wyliczeniami sporządzanymi na podstawie rzutu 
Etapu I na piętrze. 
- zgodnie z przedmiarem do montażu jest 6 szt. drzwi jednoskrzydłowych drewnopochodnych a na 
rzucie piętra w granicach Etapu I znajduje się 11 szt takich drzwi (w tym 6 szt między etapami I a II) - 
proszę o wyjaśnienie, które wchodzą w zakres zadania; 
- zgodnie z przedmiarem do montażu jest 8,75 m2 drzwi aluminiowych EI30, a zgodnie z 
zestawieniem, powierzchnia sumaryczna drzwi DW12, DW13 i 
DW15 to 9,85m2 – proszę o wyjaśnienie; 
- w zestawieniu stolarki są drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe DW11, a w przedmiarze ich brakuje – 
proszę o wyjaśnienie; 
Od. 2 Należy przyjąć stolarkę zgodnie z projektem ( 5 szt. drzwi drewnianych z ościeżnicami, DW 01, 
DW 02, DW 03, 1 szt. drzwi DW 12 90+30/200 EI 30 Aluminiowe, 2 szt. drzwi DW 11 DW 10 
90+30/200 aluminiowe, 4 szt. drzwi DW 02(wewnątrz pom. 7 – komunikacja aluminiowe, drzwi DW 
15 EI 30, Drzwi DW 13 są zamontowane- nie ujmujemy w wycenie. 
 
3.            Projekt przewiduje montaż ścianek działowych aluminiowych,  
przeszklonych, wydzielających dwa „boksy” w pomieszczeniu nr 9 (boks mikrobiologiczny i 
pożywkarnie) - proszę o informację czy wchodzą one w zakres prac budowlanych objętych zadaniem. 
Od.3 Tak, zgodnie z projektem. 
 
4.            Projekt przewiduje montaż 4 szt drzwi aluminiowych przesuwnych, a w  
przedmiarze ich nie ma – proszę o informację czy wchodzą one w zakres prac budowlanych objętych 
zadaniem. 
Od.4 Tak, zgodnie z projektem. 
 
5.            Projekt przewiduje wykonanie pięciu pasm świetlnych nad piętrem w  
obrysie etapu I (w tym 3 pasma o odporności ogniowej EI30), a w przedmiarze ujęto tylko jeden 
świetlik dachowy 1,0m x 2,0 m kryty poliwęglanem komorowym – proszę o wyjaśnienie. 
Od.5 Zgodnie z załączoną dokumentacją (załącznik Makarony remont laboratorium etap dach.pdf jest 
1 szt. świetlika zaznaczona kolorem żółtym, pozostałe nie wchodzą w zakres. 
 



 
6.            Projekt w etapie I przewiduje demontaż obudowy maszynowni, rozebranie  
mechanizmu dźwigu i uzupełnienie dachu w miejscu po maszynowni, a w przedmiarze pominięto te 
prace – proszę o wyjaśnienie. 
Od. 6 Proszę o uwzględnienie tego zakresu w wycenie i kosztorysie. 
 
7.            W związku z tym, że Wykonawca ma realizować zadanie na podstawie  
projektu a nie przedmiaru robót, a Zamawiający będzie rozliczał zadanie w formie ryczałtu – czy 
konieczne i uzasadnione jest sporządzenie kosztorysu szczegółowego i załączenie go do oferty 
przetargowej? Jeżeli tak, to proszę o korektę przedmiaru i zamieszczenie go na stronie 
Zamawiającego. 
Od. 7 Podstawą do realizacji inwestycji jest projekt i zgodność z obowiązującymi przepisami oraz z 
wiedzą i sztuką budowlaną, stąd konieczność uzupełnienia ewentualnych braków w kosztorysie, 
kosztorys jest niezbędny do ewentualnego rozliczenia zaniechania potencjalnego zakresu. 
 
8.            Czy, w związku z pandemią koronawirusa, Zamawiający przewiduje  
przesunięcie terminu realizacji lub przesunięcie terminu zakończenia zadania? 
Od. 8 Nie 
 
9.            Czy, w związku z pandemią koronawirusa, Zamawiający przewiduje jakieś  
obostrzenia w stosunku do Wykonawcy i pracowników wchodzących na teren zakładu i 
wykonujących prace objęte zadaniem? 
Od. Tak, zgodnie z obowiązującymi zasadami które obowiązują pracowników Makaronów Polskich (w 
danym momencie). 
Na dzień dzisiejszy: 

1.       Badanie temperatury ciała  
2.       Ankieta dotycząca stanu zdrowia i kontaktów z osobami potencjalnie chorymi 
3.       Dezynfekcja rąk  
 
Wzmożona higiena osobista w trakcie pracy. 

 
10.          W związku z pandemią koronawirusa, prosimy o zamieszczenie, w  
paragrafie 5 umowy, zapisu dopuszczającego możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu 
umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej” w stosunku do wykonywanych robót lub firmy 
Wykonawczej. 
 
Od 10. Na ten moment Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy. 
 
 
Cz. II 
 
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na „Wykonanie adaptacji pomieszczeń w ramach 
utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce Makarony 
Polskie SA – cz. IV (wykonanie części budowalnej – ETAP I)” przesyłam w załączeniu pytania: 
 

1. Czy jest możliwość otrzymania dokumentacji w formacie DWG?  Rzut Piętra w DWG 
dołączamy w załącznikach. 
 

2. Prosimy o informację czy przedmiar robót można edytować? ( uzupełniać o brakujące 
elementy robót? Oczywiście przedmiar można uzupełnić o brakujące elementy. 

 


